
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2008
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A  CTIVITATS REALITZADES EN EL 2008:  

•        Àrea de serveis: 

•        Assessoria Jurídica per Associacions. 

Durant  5 mesos hi hagut un professional per assessorar a 
totes les associacions del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet  en  temes  jurídics.  El  motiu   qualsevol  associació 
membre ha pogut utilitzar aquest servei sol·licitant una cita. 
Temes com per exemple: canviar els estatuts, aprendre a 
realitzar actes i contes en els seus respectius llibres etc.

Assessorament a la creació de noves associacions: 

Objectius: 

- Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil.

-  Ú  dels  objectius  del  Consell  ha  estat  incorporar  noves 
associacions existents per formar part del Consell de la Joventut, 
cosa en la que es segueix treballant.

•        Assegurança de Responsabilitat Civil. 

Des de fa uns quants anys s’ha contractat una assegurança de 
responsabilitat  civil  que cobreix totes les activitats  de totes les 
associacions  membres  del  Consell  de  la  Joventut  de  Quart  de 
Poblet,  al  igual  s’ha  fet  aquest  any.  Per  això  mateix  totes  les 
associacions  que  han  emprat  aquest  servei  i  han  posat  en  la 
publicitat de estes activitats el logotip del Consell de la Joventut 
de Quart de Poblet han gaudit d’aquest servei.

Objectiu: 

-  Vetllar  per  la  seguretat  de  les  activitats  realitzades  per  les 
diferents entitats membre.  

•        Servei d’Ordinadors. 

S’ha utilitzat per part de les entitats membre a la Trobada Jove. 

Objectiu: 

- Facilitar recursos a les associacions membre. 

        •        Quota del CJCV. 
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S’ha  pagat  la  quota  del  Consell  de  la  Joventut  de  Comunitat 
Valenciana,  per  beneficiar-se  de  tota  la  informació,  activitats  i 
participació que des d’aquesta entitat s’han promogut. 

S’ha participat a quasi totes les activitats convocades pel Consell.

Objectius: 

-         Ampliar el recursos materials i informatius del Consell.

-         Representar  als  joves  i  associacions  de  Quart  a  l’àmbit 
autonòmic.

 

•    Àrea d’informació, difusió i promoció: 

 

•        Difusió de les diferents activitats del Consell de la Joventut de 
Quart  de  Poblet  (Setembre  Jove,  Dinars  de  Socis,  Primavera 
Jove,...) 

S’ha  encarregat  del  disseny  de  totes  les  activitats  del 
Consell de la Joventut de Quart de Poblet i la seua difusió. 

-         Elaboració  de  cartells,  fullets  i  samarretes  del 
Setembre Jove.

-   Elaboració de la pàgina web del Consell www.cjqp.org i 
del  blog  http://cjqp.wordpress.com,  creació  i 
administració  del  domini  www.cjqp.org i  del  blog 
http://cjqp.wordpress.com

Objectiu: 

-         Difondre  la imatge del Consell i de les seues activitats. 

•        Plana Web. 

Es va canviar a la direcció  www.cjqp.org per motius tècnics amb 
l’antiga. Està en procés de finalització i per tant s’ha creat un blog, 
al que actualitzem la documentació i el treball que es va fent i pot 
ser d’interès. 

Objectius: 

-         Informar.

-         Difusió i comunicació de les associacions membres.
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-         Nous  recursos  i  serveis  als  joves  de  Quart  i  servir  de 
plataforma de debat.

-         Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, social i cultural.

-        Ser  espai  de  trobada  i  facilitar  la  col·laboració  entre  les 
associacions. 

•        Edició de materials fotogràfics, audiovisuals, exposicions,... 

S’ha encarregat de fer les els reportatges fotogràfics i audiovisuals 
de les diferents activitats del Consell de la Joventut de Quart de 
Poblet, com per exemple el Setembre Jove, etc.  

Objectiu: 

- Memoritzar  audiovisualment  totes  les  iniciatives,  activitats,... 
del Consell.

•        Relacions mitjans de comunicació. 

S’ha intentat fer arribar al públic en general totes les activitats i 
iniciatives que el Consell dut a terme durant l’any 2008 amb les 
corresponents notes de premsa. Agrair també al 153 la edició d’un 
especial de Setembre Jove.

Objectius: 

-         Informar a la societat de les actuacions, iniciatives i activitats 
del Consell.

-         Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, social i cultural. 

•        Missatgeria Jove 

Aquest servei s’ha utilitzat per activitats puntuals com reunions 
d’aquelles entitats qui ho han sol·licitat.  Actualment el servei no 
existeix  perquè  la  empresa  amb  la  qual  teníem  contractat  el 
servei ha deixat de donar aquest servei.

Objectius: 

-        Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, social i cultural.

- Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil
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 •        Àrea d’activitats: 

•        Setembre Jove. 

Aquest any hem volgut introduir algunes novetats al que ha estat 
el  setembre jove  a  les  darreres  edicions.  La  més important  ha 
estat  apostar  per  un  model  d’una  única  caseta,  on  poder 
emmagatzemar els materials de les activitats de “setembre jove” i 
de les associacions que han volgut sopar o dinar. La idea ha estat 
implicar  més  a  les  entitats  en  la  gestió  de  la  festa  amb  el 
desenvolupament de les  pròpies  propostes  a l’espai  comú amb 
activitats que partiren de les pròpies entitats com culturals, etc. 
Aquestes van ser fruit del grup de treball que es va dur a terme 
prèviament.

Veure annex adjunt del programa del setembre jove 2008.

 Objectius: 

-        Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, econòmic, social i cultural.

-         Donar als joves de Quart una alternativa en festes.

-         Facilitar la col·laboració entre les associacions. 
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•        Jornades als Instituts. 

 Es va aprofitar la campanya de la sida amb la furgoneta mòbil que 
hem  anomenat  abans,  per  difondre  els  objectius  i  les  entitats 
membre del CJQP amb els tríptics i bolígrafs amb la plana web del 
CJQP. 

Objectius: 

-        Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, econòmic, social i cultural.

-        Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil. 

•        Participació  al  Consell  de  la  Joventut  de  la  Comunitat 
Valenciana. 

Durant aquest any passat el Consell va participar en quasi  tots els 
encontres  que  el  Consell  de  la  Joventut  de  la  Comunitat 
Valenciana,  motiu  pel  que   s’han  desenvolupat  nombrosos 
contactes  amb  alguns  Consells  de  Joventut.  Comencem  així  a 
col·laborar de forma especial amb els consells locals de joventut 
de Silla, Mislata i València.

- Hem participat a pràcticament totes les sessions dels grups de 
treball  del  CJCV  per  involucrar  a  les  entitats  membre  al 
programa d’activitats etc.

- També  hem  acollit  a  la  nostra  seu  una  jornada  d’aquestos 
grups de treball col·laborant a l’organització el dia 12 de juliol 
(Àrees  de  Comunicació,  Educació,  Internacional  i  Promoció 
Associativa del CJCV). 

- Hem participat a la XXXIII Assemblea del CJCV a València els 
dies 1 i 2 de març.

- Hem participat al Aplec de Consells locals a Pontós el cap de 
setmana  del  25,  26  i  27  d’abril  on  s’han  abordat  distintes 
fòrmules  per  fer  els  consells  locals  partíceps  de  la  política 
municipal, amb l’objectiu d’incrementar la nostra participació a 
les  iniciatives  en  matèria  de  joventut  dels  nostres  pobles  i 
ciutats. 
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- Hem participat a les diferents Reunions Plenaries d’entitats 
del CJCV que han havut al  llarg de l’any,  la darrera de les 
quals, hem pogut acollir nosaltres ací a Quart de Poblet.

- Hem participat al Triangle Jove a l’Alcudia de Mallorca per 
treballar  sobre  la  mobilitat  i  el  model  territorial.  Del  3  al  5 
d’octubre.

- Hem participat  a la  XII Trobada formativa “Formacció” a 
Benigànim  en  octubre.  Aquest  any  ha  tractatal  voltant  de 
l’esborrany de la Llei de Joventut de la CV, havent participant 
activament  dels  grups  de  treball  i  de  la  reunió  plenària  del 
darrer dia del formacció.

- Hem  estat  protagonistes  a  Quart  de  Poblet  portant  la 
campanya  contra  la  sida amb  la  furgoneta  móvil  amb 
material  divulgatiu i  preservatius al voltant dels instituts i  la 
plaça de l’Ajuntament. Aquest any hem aprofitat l’ocassió per 
fer difussió també del díptic del i  dels bolígrafs del CJQP per 
donar-nos a conèixer.

- Hem  participat  a  la  II  Fira  autonòmica  d’associacions 
jovenils de la Comunitat Valenciana a  Castelló  el  13 de 
desembre  i  la  Nit de l’Associacionisme Jove Valencià la 
mateixa  nit.  Coincidint  tot  amb  la  trobada  del  seminari 
internacional  “associa’t  al  món,  participa”. Aquesta 
Trobada va durar tota eixa semana del dimarts 9 al diumenge 
14 de desembre, a la que hem estat especialmente implicats 
culminant  amb  la  sessió  de  l’Europarlament que  vàrem 
representar a la Diputació de Castelló.

 

•    Àrea de presidència:

 

•        Comissió mixta de seguiment del conveni. 

Al  llarg de l’any s’han celebrat,  amb certa periodicitat  reunions 
entre representants del Consell de la Joventut de Quart de Poblet i 
representants del M.I. Ajuntament de Quart de Poblet. A aquestes 
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reunions s’ha fet el seguiment del conveni de col·laboració i de les 
diferents  propostes  llançades  per  ambdues  parts. Cal  destacar 
l’especial esforç que s’ha fet per part del CJCP per reprendre les 
negociacions al voltant de la posada en marxa del Pla Jove per al 
municipi.

 

Objectiu: 

- Revisar i avaluar les actuacions del Consell i del Ajuntament de 
Quart. 

•        Consell Municipal de Pau i Solidaritat 

S’han  assistit  a les  reunions  convocades  pel  Consell  de  Pau  i 
Solidaritat de Quart de Poblet.

Objectiu: 

-         Participar en els organismes consultius de caràcter públic que 
s’establesquen  per  a  l’estudi  de  la  problemàtica  juvenil  en 
l’àmbit de la localitat. 

•        Consell Municipal de Benestar Social 

S’ha assistit a les reunions a las que ha sigut  convocat al Consell  
pel Consell Municipal de Benestar Social de Quart de Poblet. 

Objectiu: 

-         Participar en els organismes consultius de caràcter públic que 
s’establesquen  per  a  l’estudi  de  la  problemàtica  juvenil  en 
l’àmbit de la localitat. 

•        Consell Municipal de Dones 

El  CJQP  ha  delegat  la  seua  representació  a  aquest  Consell 
Municipal  a l’entitat  AFOCEJ,  assistint  a  totes  les  reunions 
convocades. 

Objectiu: 

-         Participar en els organismes consultius de caràcter públic que 
s’establesquen  per  a  l’estudi  de  la  problemàtica  juvenil  en 
l’àmbit de la localitat. 
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•        Comissió  de  Seguiment  del  Pla  Municipal  de 
Drogodependències. 

Durant el 2.006 s’han assistit  a totes les reunions convocades.

Objectiu: 

- Altres  relacions  relacionats  amb  la  Joventut  i  la  seua 
problemàtica 

•        Consell de la Joventut de Comunitat Valenciana 

 En quant a el Consell de la Comunitat Valenciana s’han  enviat 
representants  a  totes  les  convocatòries  que  hi  van  arribar 
d’aquest.  A  més ens hem beneficiat  de tota  la  informació  i 
activitats que des de aquesta entitat que s’han promogut. La 
presidència del CJQP ha participat en les següents activitats al 
CJCV: 

-         Assemblees

-         Sopar de l’Associacionisme

- La fira de l’associacionisme juvenil valencià

-        Reunions  amb  les  diferent  àrees  del  CJCV  amb 
actuacions als diferents àmbits, autonòmic i nacional, 
com he vist abans.

Objectius: 

-         Ampliar el recursos materials i informatius del Consell.

-         Representar  als  joves  i  associacions  de  Quart  a  l’àmbit 
autonòmic.  

•        I  totes aquelles propostes que vagen eixint  de les comissions 
especialitzades i d’altres entitats. 

- Reunions amb associacions ja no membre per apropar idees    sobre 
el funcionament i el seu possible interès en formar part del Consell.

- Hem fet la proposta d’esborrany de Pla Jove per a impulsar-lo. Per a 
conseguir aixó, s’ha organitzat en primer lloc, la temàtica de la 
Trobada  Jove al  voltant  d’aquest  tema  d’interès  per 
l’associacionisme Jove. (Torrellas)
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En  segon  lloc,  s’han  preparat  unes  jornades  de  treball  amb  les 
associacions  per  a  treballar  més  en  profunditat  la  proposta 
d’Esborrany del Pla Jove, per a que fora una proposta de tots i 
consensuar la idea que tenim nosaltres del que deuria de ser el 
Pla Jove. 

Per últim, una volta elaborat el text, s’ha fet arribar a l’ajuntament, 
com a proposta de l’associacionisme Jove de Quart i s’han mantés 
diverses reunions fins a la data per donar a conèixer el Pla Jove, 
com  per  example  altres  consells  consultius  municipals  com  el 
d’educació  i  les  AMPES,  els  delegats  d’alumnes,  el  Condell 
d’Infància i alguns grups de partits polítics.

- S’ha participat en el  sopar  20 aniversari  de la Fundació Nova 
Feina, de la que pertany l’assocacio AFOCEJ.

- Hem participat al acte de presentació de la nova imatge de Quart 
Jove  i  presentació  de  nos  recursos  per  part  de  l’Àrea  de 
Joventut.

  - Recollida d’un premi en reconeixement a la tasca desenvolupada 
amb la  Xarxa de Consells  Locals  del  CJCV a la 4ª edició  de 
Premis 2008 organitzat pel CJ de Mislata.    

 •   Àrea de Administració

Aquesta Àrea esta formada per els membres de la Comissió Permanent i per 
la Secretaria Tècnica. 

Objectiu de l’Àrea: 

-        Dotar de continuïtat,  permanència i  facilitació de les tasques que 
desenvolupa el Consell. 

•        Tresoreria. 

S’ha encarregat de gestionar el pressupost del Consell. Així com:

-         Recollida de factures

-         Realització del balanç

-         Gestió de la comptabilitat

-         Abonaments despeses  i cobraments quotes

-         Abonament de contribucions
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•        Secretaria. 

S’encarregarà de elaborar  tots  els  documents necessaris  per al 
bon funcionament del Consell

Registre d’actes: 

Tot i que s’han redactat totes les de les Comissions Permanents 
realitzades fins a la data. 

S'ha redactat l'acta de l'Assemblea.

S'han  redactat  les  actes  d’altres  reunions  com  les  comissions 
mixtes.

Registre de membres del C.J.Q.P. 

Intent de regulació  dels expedients de les entitats membres del 
Consell.  

•        Fiscalitat. 

S’ha  encarregat  de  tots  els  temes  relacionats  amb  les 
Administracions Fiscals. 

•        Pagaments i cobraments. 

S'han fet efectius tots els pagaments i cobraments. 

•        Personal. 

- Aquesta part l’ha portat una assessoria juridica. 
o  Elaboració  i  registre  dels  contractes  realitzats  pel 

C.J.Q.P. 
o -    Alta de la Seguretat Social 
o -    Pagament mensual de la contribució a la Seguretat 

Social 
o -    Abonament trimestral IRPF 
o -    Elaboració i abonament de les nòmines.

•        Administració. 

Ha realitzat totes les tasques d’Administració del Consell.

•        Entrades i eixides d’ informació i correu. 

Ha  parat  atenció  a  la  entrada  i  eixida  de  tota  la  informació  i 
correu, i  ha fet la difusió oportuna d’aquest a totes les entitats 
membres del Consell de la Joventut de Quart de Poblet.
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Tasques:

-   Arxiu de la documentació essencial, per el que la informació 
general de cursos, activitats, etc.

-   Enviament  de  cartes  ,  mails  i  documents   a  totes  les 
associacions. (Convocatòries de reunions, convocatòries de 
subvencions, activitats, ...)

•        Arxiu. 

S’encarregarà de tindre en ordre el arxiu del Consell de la Joventut 
de  Quart  de  Poblet  i  arxivarà  tots  els  documents  que  ho 
requerisquen. 

•        Seguiment d’Agenda. 

Ha estat encarregada de dur la agenda de tots els representants 
del Consell,  es a dir, de recordar i avisar de totes les reunions, 
xerrades,...  en  les  quals  ha  de  participar  algun  o  alguns  dels 
representants.  Aquest  any  s’han  emprat  tots  els  medis 
tradicionals, a més a mes dels SMS i correus electrónics.

•        Convocatòries. 

Ha fet  arribar  a  tots  els  representants  i  associacions  membres 
totes les convocatòries de reunions de tots els àmbits que dona 
abast el Consell de la Joventut de Quart de Poblet.

-  Arxiu de tota la documentació que hi ha arribat al Consell 
(tant materialment com digitalment)

-     Difusió de la informació rebuda als correus electrònics de 
les associacions membre.

-      Enviament  de  cartes  i  documents  a  totes  les 
associacions.  (Convocatòries de reunions, convocatòries 
de subvencions, activitats, ...)

 

•        Altres tasques no recollides al projecte:

Gestió dels Recursos del Consell:

-  Préstec dels ordinadors

-  Préstec del despatx del Consell 

-  Ús del SMS
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-  Préstec de la càmera de fotos

 •        Recolzament tècnic de totes les àrees, comissions i grups de 
treball

            Àrea de difusió

- Col·laboració del 153 del Especial Setembre Jove.

- Enviament de SMS

- Enviament de Correus Electrònics

- Difusió de la campanya de la Sida 

 

Àrea d’activitats:

Organització de la Trobada Jove a Torrellas.

- Col·laboració i participació en el desenvolupament del Setembre 
Jove.

Àrea de formació i serveis

- Distribució de l’oferta de cursos 

- Gestió del servei dels recursos del Consell.

- Gestió del servei de d’informació i distribució de la documentació 
interna.

 Recolzament a Tresoreria

- Recollida de factures

- Abonaments despeses  i cobraments quotes

- Abonament de contribucions 

- Realització  de  les  convocatòries  per  a  les  reunions  de 
l’Assemblea General i de la Comissió Permanent.

              •        Sopar de l’associacionisme Jove de Quart. 

Aquest any s’ha substituït el sopar de Presidents per un sopar de 
socis al “Setembre jove” .

Objectius: 
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-         Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, social, econòmic i cultural.

-         Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil.

-         Facilitar la col·laboració entre les associacions. 

•        Formació.

Aquest  any  no  hem  finançat  cap  curs que  han  realitzat  el 
membres de la Comissió Permanent, voluntaris i del personal del 
Consell, en tant que no s’ha demanat aquest recurs. 

Objectius: 

-        Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament 
polític, social, econòmic i cultural.

-        Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil.

-         Facilitar la col·laboració entre les associacions. 
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•        Comissions Municipals. 

Donat  que  el  Consell  és  l’interlocutor  reconegut  davant 
l’administració, des d’ací el Consell ha participat a les Comissions 
Municipals  que  se  l’ha  convocat  i  al  Consell  de  Participació 
Ciutadana. 

Objectiu: 

- Participar en els organismes consultius de caràcter públic que 
s’establesquen  per  a  l’estudi  de  la  problemàtica  juvenil  en 
l’àmbit de la localitat.  

•        Material Fungible 

S’ha comprat tot el material necessari per a la gestió diària del 
Consell. 

Objectiu: 

- Vetllar pel bon funcionament del Consell. 

•        Inversions 

Hi ha hagut compra de material de inversió com càmera de video, 
equip de so.

Objectius: 

-         Dotar  de  recursos  al  Consell  i  al  mateix  temps  a  les 
associacions.

-         Promoció del desenvolupament de l’associacionisme juvenil. 
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